
Nové knihy 

v Sukově studijní knihovně literatury pro mládež 
(Výběr z přírůstků za květen 2017) 

 

První stupeň ZŠ 
 

Knihy je možno si zapůjčit do studovny Pedagogické knihovny 

J. A. Komenského. Dotazy a informace o dalších nových knihách pro děti 

a mládež a žádosti o rešerše směrujte, prosím, na koskova@npmk.cz 

 

 

 

 

 

Víla Jahůdka / napsala a nakreslila Stefanie 

Dahle ; přeložila Viola Somogyi. 

Praha : Knižní klub, 2015. – 1. vyd. – 80 s.  

ISBN 978-80-242-5069-4 

 

V jahodové zahrádce víly Jahůdky se pořád něco 

děje, a nejen tam. Naštěstí si šikovná vílí holčička 

vždycky ví rady, ať už je potřeba vyléčit 

nachlazenou kamarádku, potěšit zoufalého ježka 

Zdeňka, podomácku vyrobit mimozemšťany nebo 

se vypořádat s nenasytným zlodějským nosatcem. 

Další z řady půvabně ilustrovaných knížek 

určených k samostatnému čtení.  

 

 

 

Ztraceni v čase / Petra Braunová.  

Praha : Albatros, 2016. – 3. vyd. – 132 s. 

ISBN 978-80-00-04537-5 

 

Martin tráví léto u babičky na vsi. Prokletá dvojka 

z chování – už mohl být u moře! Babička mu vypráví 

o svém malém bratrovi, který byl stejný rošťák jako on 

a kterého v Martinově věku zabil blesk. Jednoho dne se 

Martin vypraví do sousední vesnice a zastihne ho 

strašlivá bouře. Martin padne k zemi. A náhle zaslechne 

dusot – po louce běží k vysokému stromu osamělý 

chlapec... 
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Ukradený orloj / Hana Doskočilová ; ilustroval 

Jaroslav Malák. 

Praha : Albatros, 2016. – 2. vyd. – 108 s. 

ISBN 978-80-00-04419-4 

 

Napínavý a vtipný příběh o pátrání po rožmberském 

orloji, který zmizel z výstavy vzácných hodin. 

Původcem trampot je Petr, šikovný automechanik, 

který umí opravit úplně všechno. Má však jednu 

velkou chybu – nebere na vědomí, že rozbité věci 

většinou někomu patří. Proto ho všude doprovází 

jeho devítiletý bratr Jozífek, který se pak snaží vše 

vysvětlit a urovnat. Ale tentokrát Petrovi hrozí opravdové nebezpečí, tři 

zlosynové jsou mu na stopě. 


